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Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2016  
i Tromsø som arrangeres i forbindelse med NNBA 2016. 
NNBA 2016 blir den største messen noen gang - og den har alltid 
vært den tøffeste Bygg- og Anleggsmessen i nord!
   
NESO og MEF har arrangert messen sammen 4 ganger tidligere i 
2004, 2007, 2010 og 2013. Den er godt innarbeid og messen blir full 
med 252 stander. Målsettingen for messen er å samle beslutnings-
takere i bransjen for et konstruktivt og nyttig møte med aktuelle 
leverandører.  
Vi legger også vekt på rekruttering i Bygg- og Anleggsbransjen med 
egen rekrutteringsdag, Nordnorsk mesterskap for lærlinger i Bygg-
fag samt at Nord-Norges beste bygg- eller anleggsprosjekt kåres.

I tillegg til selve årsmøtet kan vi love tøffe messeopplevelser med  
de fleste av aktørene i bransjen.  Få også med deg vårt spennende 
sosiale program med messeaften og festmiddag sammen med 
øvrige påmeldte fra messen. Her finnes gode muligheter til å knytte 
viktige kontakter og nyttige relasjoner. Følg med for nyheter og 
oppdatert utstillerliste på www.nnba.no.

Med vennlig hilsen

Ruben Jensen
adm. direktør NESO

Tromsø, foto: Gaute Bruvik



Fredag 10. juni
12:00 ÅPNING AV NORDNORSK BYGG- OG ANLEGGSMESSE 2016

V/SAMFERDSELSMINISTER KETIL SOLVIK-OLSEN 
12:15 Fyrverkeri
12:30 Generalprøve på gravemaskinballett

15:00 REGJERINGENS PLANER FOR SAMFERDSEL I NORD-NORGE  
v/Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og spennende  

debattpanel (Konferanseteltet).

15:30 PLENUMSDEBATT  
Samferdsel i nord (Konferanseteltet)

20:00 MESSEAFTEN 
Helaften på messeområde med
-Gravemaskinballett
-Grilling og mat m/drikke fra Arctisk Meny
-Musikk og underholdning

Busser går fra hotellet og i retur!

Lørdag 11. juni

10:00 MESSEN ÅPNER
Nordnorsk mesterskap for læringer i byggfag – praktisk finale.

11:00 LUNSJ 
Enkel lunsj i konferanseteltet for alle NESO medlemmer.

11:30 NESOS ÅRSMØTE 
Åpningshilsen v/ Styreleder Bjørn Johansen Presentasjon av deltakere  
og praktisk informasjon v/adm.dir Ruben Jensen

Saksliste Årsmøter for:
Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SA
NESO Utvikling AS
NESO Byggfagskole AS

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av sekretær
4. Valg av to personer til signering av protokoll
5. Opptelling av antall stemmeberettigede
6. Styrets beretning for virksomheten
7. Revidert regnskap og revisorberetning
8. Eventuell vedtektsendring
9. Eventuelt innmeldte saker
10. Valg av:
            - Styreleder
            - Styremedlemmer og varamedlemmer
            - Revisor
            - Valgkomitè



Søndag 12. juni
12:00 MESSEN ÅPNER

Messen stenger 16:00

Praktiske opplysninger:
Årsmøte  
avholdes i Konferanseteltet på messeområde

Gratis messebusser
Det går jevnlig busser fra hotellet 

Åpningstider på messen:
Fredag 10. juni   12:00 – 18:00
Lørdag 11. juni   10:00 – 18:00
Søndag 12. juni  12:00 – 16:00

13:30 PRESENTASJON AV NOMINERTE PROSJEKTER TIL ÅRETS  
BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKT.

14:30 - 15:30 NORDNORSK MESTERSKAP FOR LÆRLINGER I BYGGFAG  
– TEORETISK FINALE

16:00 MOTIVASJONSFOREDRAG MED LARS MONSEN (KONFERANSETELT)

20:00 FESTMIDDAG I TROMSØSALEN PÅ RADISSON BLU
Spennende underholdning, prisutdelinger og festmat med drikke   
(Utstillere og besøkende på NNBA 2016 inviteres også til å delta) 

Toastmaster for kvelden: Figenschau 
Musikk utover kvelden/natten!



Rekrutteringstiltak
NESO og MEF gjentar suksessen fra forrige NNBA og  
inviterer nok en gang ca. 500 utvalgte 9. klassinger i Tromsø  
til rekrutteringsdag. 
 
Rekrutteringen av ungdom til bygg- og anlegg er som kjent en stor 
utfordring. Vi ønsker selvfølgelig å møte denne utfordringen, og 
med rekrutteringsdagen håper vi å få vist oss frem på en så positiv 
måte at unge vil se hvilke muligheter som finnes i bransjen. 
 
Til arrangementet har vi blant annet fått med oss ulike utdanning-
stilbydere, opplæringskontorer og entreprenører. 
 
En samlet bransje tar imot ungdommen! 

Lars Monsen har med sine prosjekter og ikke  
minst med «Ingen grenser», vist hvordan «alle» 
 kan legge ut på tur til tross for begrensninger.
Dette foredraget handler om å sette seg høye mål, 
tøye egen smerteterskel, tørre å  være annerledes 
og god i motgang. 

Lars legger samtidig vekt på verdier som det å 
samarbeide og vise lagånd.
Det handler nemlig ikke om å overvinne andre, men 
om å overvinne egne begrensninger og sammen nå 
målet. 

Dette gjelder oss alle – uansett forutsetninger.
Noen ganger må man ha vett til å bøye av og snu, 
men ofte klarer man langt mer enn man tror.
Dette er et svært motiverende foredrag som 
inspirerer til pågangsmot, mestring og samar-
beid, samtidig som du blir tatt med på eventyrlige 
ekspedisjoner i form av bilder, film og fantastiske 
historier.

Motivasjonsforedrag med Lars Monsen

Lars Monsen
Lars Monsen er en av Norges mest 
kjente eventyrere. Han har tilbrakt 

mer enn 4000 netter i sovepose, over 
halvparten av dem om vinteren.  

Han har møtt flere enn 250 bjørner  
og 70 ulver. Nå blir han igjen å møte 
NESO medlemmer i tillegg til andre 
besøkende og utstillere på NNBA.



V E L KO M M E N  T I L  N E S O S  Å R S M Ø T E  I  T R O M S Ø  1 0 .  –  1 2 .  J U N I  2 0 1 6

Nord-Norges beste bygg- eller anleggsprosjekt
NESO og MEF Region Nord arrangerer i felleskap en 
bygg- og anleggskonkurranse for Nord-Norge. Det 
skal kåres to vinnere:

• en for beste byggeprosjekt
• en for beste anleggsprosjekt

Høstmøte i Bodø – Jubileumsmøte
NESO fyller 30 år i 2016 og dette skal markeres 
ordentlig på høstmøte som skal være i Bodø. 

Dato: 27. – 30. oktober

Beste lærling i nord 
Finaler i Nordnorsk mesterskap  

for lærlinger i byggfag både praktisk  
og teoretisk finale går av stabelen  

under NNBA 2016.

Prisutdelinger: Radisson Blu Tromsø | 11. juni 2016 
Under festmiddagen

Konkurranser og prisutdeling

Neste NESO-møte

I tillegg til det faglige programmet blir opplevelser  
et stor stikkord, det kommer til å bli utflukter –  
turer og kultur. Overnatting på Scandic Havet.
Program og påmelding er snart klart og vil bli  
sendt dere både i post og elektronisk. 

Sett av datoene!Bodø, foto: Kent Wang

Kjerringøy, foto: Øyvind Rask Saltstraumen, foto: Simo Räsänen


